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1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 A vizsgaszabályzat hatálya, célja 

A tanulmányok alatti vizsga helyi szabályainak kialakítása azokat a normákat tartalmazzák, 

amelyek a vizsgán való részvétel és a vizsgázás valamint a vizsgáztatás – jogszabályi keretek 

között – meghatározható intézményi specifikumait érintik. Iskolánkban az alábbi tanulmányok 

alatti vizsgákat szervezzük. 

osztályozó vizsga, 

pótló vizsga 

javítóvizsga, 

1.Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat

megállapításához, ha a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, engedély 

alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál 

rövidebb idő alatt tehet eleget, a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozó vizsgát tehet a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a 

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, illetve előrehozott érettségi vizsga 

letételére jelentkezett, és azt az igazgató engedélyezte. 

2.Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

3. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen

osztályzatot kapott. 

14. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei
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4. A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend.

A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet tenni, azzal, 

hogy az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet. A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, 

melyet a helyben szokásos módon valamint az intézmény honlapján közzétesz. 

A vizsga időpontjáról (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről (cím, épület,terem száma) a 

vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a vizsga kezdete előtt 

10 nappal tértivevényes postai értesítőt kap. 

Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. Három évfolyam 

anyagából csak rendkívül indokolt esetben igazgatói engedéllyel lehet vizsgázni. 

Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az igazgató engedélyezi. Az osztályozó vizsgára 

való jelentkezés az iskola tanulmányi irodájában elérhető formanyomtatványon történik, az 

igazgató által meghatározottak és kihirdetettek szerint. A jelentkezési lapot a tanuló, valamint 

kiskorú tanuló esetén a gondviselő is aláírhatja. Az osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a 

tanórák látogatásának kötelezettsége alól. 

A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg. A 

vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 4 héttel a szaktanártól 

tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján folyamatosan megtekinthetők. 

A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított valamennyi 

tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak 

alapján, az igazgató adhat engedélyt. 

5. A tanulmányok alatti vizsgák különösen – eljárási – szabályai

Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek 

kivételével – tantárgyankénti és évfolyamonkénti 45 perc, idegen nyelvek, valamint magyar 

nyelv és irodalom tantárgyból 60 perc. 

Egy napra legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet tenni. 

Egy napra egy tanulónak legfeljebb három tantárgyból szerezhető szóbeli vizsga. 

A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az igazgató által kijelölt vizsgabizottság előtt kell 

megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg 

tanította. 

Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el. 

A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell 

lennie. 

A tanulónak a szóbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több feladatból állhat) kidolgozására legalább 

30 percet kell biztosítani, kivéve az 1. bekezdésben tett kivételt. 

A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja megoldani, 

teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzathat vele. Erre is 30 perc a 

felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama. 

A vizsgázó osztályzatát, a két felet százalékos átlaga alapján megállapítani. 

Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére nem 

megengedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, a vizsgaeredménye: 

elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült. Az 

önhibán kívüli, indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni annak megismétlésére. 
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A vizsga a vizsgázó számára díjtalan. 

A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg. 

A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában, a 

jogszabályokban meghatározott ideig kell őrizni. 

A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel. 

A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni. 

A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák szóbeli 

felkészülés alatti jegyzetei. Írásbeli feladatlapot és jegyzetelés (vázlatkészítés) céljára kapott 

papírlapot az iskola bélyegzőjével el kell látni. A tanuló és a szülő kérésére, egyeztetett 

időpontban, a vizsgaelnök jelenlétében a vizsgadokumentumokba betekinthet, írásos 

megjegyzést fűzhet az értékeléshez, melyet jegyzőkönyvbe kell venni. 

Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák, megjelölésével értékeli, és 

aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva kell eszközölni. 

A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott 

záradékokkal be kell vezetni. 

A vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, a több vizsga esetén a legutóbb teljesített 

vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie. 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő 

követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs 

munkaközösség – a szaktanár állapítja meg a helyi tanterv életbelépésének megfelelően évente 

felmenő rendszerben. 


